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X Mostra de  

Treballs de Recerca 



Programa 

10.00 h  a  10.15 h   Inauguració i benvinguda del primer grup. 

 

10.15 h  a  11.15 h   Presentació de Treballs: 

 

ELS DRONS  

(INS MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN) 

Origens, tipus, aplicacions, configuració, modes de vol, normativa d’apli-

cació. Tot sobre aquests ginys cada cop més presents i propers 

Autors:   Mario Ruiz Rega i Albert Sáenz Aragall  

Tutor:   Roger Hoyos 

 

A REVOLUTIONARY STEP: NUMMADA—MARKETING PLAN  

(CC TÚRBULA) 

Aquest projecte recerca el disseny, la creació i l’implementació d’una 

aplicació per als usuaris del metro de Barcelona per tal de fer el viatge 

més fàcil, pràctic i eficient, tenint el bitllet inclòs dins del telèfon mòbil. 

Autora: Amanda Romero Carrillo  

Tutora: Nicoleta Adriana Buzatu 

 

EL CINEMA DE WOODY ALLEN  

(CC SANT GABRIEL) 

Quantes pel•lícules de Woody Allen heu vist? Segurament moltes, i hau-

reu arribat a la conclusió que la seva carrera cinematogràfica abasta 

tanta quantitat de coses que mai no es podrien catalogar totes elles. 

Doncs és el que he tractat de fer, per així oferir una explicació clara i 

concisa sobre aquest escarransit personatge i les seves particularitats 

més definibles.  

Autor:   Arnau Martín Camarasa 

Tutor:   Joan Castellano Bonich 

 
 

11.15 h  a  12.00h   Cloenda i entrega de recordatoris (primer grup) 



 

12.00 h  a  12.15 h   Inauguració i benvinguda del segon grup. 

 

12.15 h  a  13.15 h   Presentació de Treballs: 
 

APRÈN DE L’EXPERIÈNCIA!  

(CC SANT GABRIEL) 

Com aprenen els alumnes de 3r de  Primària els conceptes científics? A 

partir d’unes preguntes plantejades pels mateixos alumnes, els hem pre-

parat uns experiments i hem comprovat si el seu aprenentatge , molt 

més pràctic , millora respecte al mètode tradicional. Tot un repte! 

Autores:  Maria Planes Alias i Paula Serra Robres 

Tutor: David Escofet 

 

IPHONE/IOS OR SAMSUNG/ANDROID—WHO WILL WIN THE RACE?  

(CC TÚRBULA) 

En aquest estudi s'investiguen les marques Iphone i Samsung i els seus 

sistemes operatius, IOS i Android. El projecte conclou amb una proposta 

pedagògica per dur a terme a les escoles amb l'objectiu de conscienciar 

el nostre alumnat de les necessitats i els desitjos de la nostra societat 

actual. 

Autor: Nandini Adwani 

Tutora: Nicoleta Adriana Buzatu 

 

VENTS DE LLIBERTAT, TEMPS DE PAU. LA PACIFICACIÓ AL PAÍS 

BASC.  

(INSTITUT MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN) 

Euskal Herria: un problema, una solució. Crònica del conflicte que ha 

viscut el País Basc així com del posterior procés de pau. 

Autor: Martí Oliver Luque 

Tutors: Lluís Martínez, Yolanda Navarro 

 

13.15 h  a  13.30 h   Cloenda i entrega de recordatoris (segon grup) 

Programa    



 

 

ENTITATS ORGANITZADORES 

   

 

CENTRES EDUCATIUS PARTICIPANTS 
 
 
 
 

Inst. Manuel Vázquez Montalbán 
 

 
 
 
 
 

Col·legi Sant Gabriel 
  

 

 
 
 
 

Col·legi Túrbula 

El Centre de Recursos Pedagògics, l’Ajuntament i els centres de secundària 

que imparteixen batxillerat amb la col·laboració per primera vegada de l’EE-

BE de la UPC organitzen la  X Mostra de Treballs de Recerca a Sant Adrià 

de Besòs , a fi d’implementar la recerca i com a suport a la tasca do-

cent. 

 

Es tracta d’una exposició pública i una mostra de treballs de recerca de 2n 

de batxillerat, adreçada a l’alumnat i a altres membres de la comunitat edu-

cativa on es donaran a conèixer els treballs d’investigació que es duen a ter-

me als Centres educatius de Sant Adrià de Besòs. 

 

Aquesta exposició vol ser un reconeixement de la feina i una guia per als 

alumnes que l’han d’iniciar a través de donar visibilitat a les activi-

tats de recerca que fan els alumnes de 2n de batxillerat tot promo-

vent les habilitats comunicatives i argumentatives de l’alumnat.  


